Krajský soud v Ostravě
Spr 980/2015

V Ostravě dne 26.03.2015

Z m ě n a č. 5
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015 se s účinností
od 01.04.2015 m ě n í a doplňuje takto:

I.

Trestní úsek
1. V oddělení 1To – se ve sloupci „obor působnosti“ mění Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:0:0.
2. V oddělení 1UL – se ve sloupci „obor působnosti“ mění Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:1.
3. V oddělení 3To – se ve sloupci „obor působnosti“ mění Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:1, ve sloupci „předseda senátu/členové
senátu“ u jména Mgr. Miroslav Vrbata doplňuje text – bez nápadu.
4. V oddělení 4To – se ve sloupci „obor působnosti“ stávající text označuje
písmenem a) a doplňuje se text: b) Rozhodování o opravných prostředcích
ve věcech podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a ve
věcech rozhodování o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody proti
rozhodnutím okresních soudů Karviná, Opava, Ostrava.
5. V oddělení 5To – se ve sloupci „obor působnosti“ se za písm. b) doplňuje
text: c) Rozhodování o stížnostech proti rozhodnutím okresních soudů
v obvodu působnosti Krajského soudu v Ostravě (s výjimkou věcí
Okresního soudu v Jeseníku, Olomouci, Přerově, Šumperku a Vsetíně) o
nákladech trestního řízení podle § 151 odst. 2, 3 trestního řádu (tzv.
náklady I.).
6. V oddělení 7To – se ve sloupci „obor působnosti“ mění Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 0:1.
7. V oddělení 3Nt – se ve sloupci „obor působnosti“ mění Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:0.
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8. V „Pravidlech pro přidělování věcí v odděleních To“ zní písmeno B takto:
B. Ostatní napadlé věci To se rozdělují do tří skupin – odvolání,
stížnosti a věci Nt. Přidělování věcí v těchto skupinách je navzájem na
sobě nezávislé, v každé ze skupin se věci přidělují postupně po jedné
věci v pořadí podle číselného označení senátu, a to po započtení věcí
přidělených přednostně.
Stížnosti ve věcech podmíněného propuštění a rozhodování o změně
výkonu trestu odnětí svobody se přidělují senátu 4To mimo obecnou
skupinu stížností a započítávají se do nápadu věcí oddělení 4To, a to
20%.
Věci napadlé do oddělení 2Tmo, 2 Ntm a 4Tmo, 4Ntm se započítávají
do nápadu věcí oddělení 2To a 4To a to o 20%.
Stejně se přidělují věci připadající do oddělení 44To.
Do oddělení 7To se přiděluje 55% věcí napadajících do ostatních
trestních odvolacích oddělení.
Do oddělení 3To se přiděluje 75% věcí napadajících do ostatních
trestních odvolacích oddělení.
9. V oddělení 45T - se ve sloupci „oddělení/zastupuje“ mění číslo
zastupujícího senátu 32T na 49T.
10. V oddělení 48T - se ve sloupci „oddělení/zastupuje“ mění číslo
zastupujícího senátu 37T na 77T.
11. V oddělení 49T - se ve sloupci „obor působnosti“ doplňuje text – bez
nápadu ve skupině spisů do 500 listů mimo specializace.
12. V oddělení 67 T – se ve sloupci „obor působnosti“ mění Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 0:1.
13. V oddělení 67 Nt– se ve sloupci „obor působnosti“ doplňuje text „Poměr
rozdělení nápadu mezi předsedy senátu – 0:1“.
14. Poznámky pro trestní úsek Krajského soudu v Ostravě - pracoviště
Ostrava, zpracovávající věci, v nichž je krajský soud příslušný konat řízení
v I. stupni, z obvodů okresních soudů Bruntál, Frýdek - Místek, Karviná,
Nový Jičín, Ostrava a Opava - poznámka A – Metodika rozdělování
nápadu – bod IV. zní takto:
IV. Ostatní napadlé věci T se rozdělují do pěti skupin podle počtu listů
základního spisu, a to na věci do 500 listů, nad 500 listů do 2.000 listů,
nad 2000 listů do 5.000 listů, nad 5000 listů do 10.000 listů a nad
10.000 listů. Přidělování věcí v těchto pěti skupinách je na sobě
navzájem nezávislé. V každé z pěti skupin se věci přidělují postupně
podle časového pořadí nápadu a po započtení věcí přednostně
přidělených. Trestní věci přidělené do senátu 49Tm se nezapočítávají
do nápadu senátu 49T. První věci shora uvedených skupin se přidělují
do soudních oddělení následujících po oddělení, do nějž byla přidělena
poslední taková věc v předchozím kalendářním roce; tím není dotčeno
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zastavení nápadu do jednotlivých soudních oddělení. Obdobně se
postupuje při přidělování věcí oddělení 47T.
Nově zřízená skupina nad 500 listů do 2.000 listů se přiděluje počínaje
senátem 30T, skupina nad 2000 listů do 5.000 listů pokračuje
v přidělování v pořadí dřívější skupiny nad 500 listů do 5000 listů.
15. V oddělení 1Tmo – se ve sloupci „obor působnosti“ mění Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:0:0.
16. V oddělení 70 Rodo – se ve sloupci „předseda senátu/členové“ doplňuje
jméno člena senátu JUDr. Michal Jelínek – bez nápadu.
17. Přísedící – přísedící Jana Hučková se zařazuje do senátu 33 T
Nově zvolení přísedící:
Mgr. Kamil Jaroš se zařazuje do senátu 34 T
Mgr. Lukáš Vaculík se zařazuje do senátu 31 T
Ing. Petr Poláček se zařazuje do senátu 54 T
Ing. Miluše Sedláčková se zařazuje do senátu 45 T
II. Občanskoprávní odvolací úsek v Ostravě
1. JUDr. Alena Macečková se vyřazuje z rozvrhu práce /oddělení 15Co – pro
skončení věcí napadlých do 28.02.2014, oddělení 51Co/.
2. Oddělení 51Co se ruší.
3. Obsazení oddělení 15Co:
Mgr. Dagmar Hanáková
JUDr. Petr Lorenčík
Mgr. Dagmar Gottwaldová
Mgr. Karla Nekolová
JUDr. Mgr. Marek Del Favero, Ph.D.
Rozdělení nápadu mezi předsedy 1:1
Jednací síně:
č. 5/přízemí A – liché dny
č. 6/přízemí A – sudé dny.
4. V „Poznámkách“ se vypouští:
- v bodě 2.a)
„51Co“
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- v bodě 5.
„15Co : 15
51Co : 15“
5. „Poznámky“ se doplňují o bod 16., který zní:
„Věci napadlé v oddělení 51Co a dosud neskončené budou vyřizovány
v oddělení 15Co. Věci, v nichž bylo dříve rozhodováno v oddělení 51Co
(včetně věcí vrácených okresnímu soudu bez věceného vyřízení), budou
nadále vyřizovány v oddělení 15Co.“
III. Obchodní úsek
1. Z oddělení 14 INS se vyřazuje justiční čekatelka JUDr. Veronika Zahelová, na
její místo se zařazuje asistent soudce Mgr. Bc. Martin Pavlík.
2. Z oddělení 33 INS se vyřazuje justiční čekatelka Mgr. Hana Enderová.
3. Z oddělení 36 INS se vyřazuje justiční čekatel Mgr. Mikuláš Vodrážka, na jeho
místo se zařazuje asistentka soudce Mgr. Michaela Mžiková.
4. Do oddělení 15Cm, 24Cm, 28Cm, 29Cm a 42Cm se zařazuje asistentka
soudce Mgr. Jana Michalcová.
IV. Obchodní úsek v Olomouci
1. Z oddělení 16 INS se vyřazuje justiční čekatelka Mgr. Martina Plevová, na její
místo se zařazuje Bc. Petr Čtvrtlík.
2. Z oddělení 16 INS se vyřazuje zapisovatelka Eva Šimková.
V. Správa soudu
Na úsek vnitřní správy budov krajského soudu se zařazuje do funkce
investičního referenta pro správu budov Ing. Lucie
K u č e r o v á s níže
uvedenými pracovními činnostmi:
Je metodikem pro okresní soudy v oblasti přípravy a realizace stavebních
akcí, koordinuje přípravu a realizaci investičních i neinvestičních stavebních akcí u
okresních soudů v působnosti KS. Zpracovává kvalifikovaný odhad finančních
nároků na stavební opravy a investice soudních budov v kraji. Podílí se na
zpracování investičních záměrů u KS a okresních soudů v jeho působnosti.
Vykonává technický dozor stavebníka u malých stavebních akcí v kraji, zajišťuje
koordinaci dodavatelů a projektantů, případně TDS, účastní se kontrolních dnů
stavby za KS a u stavebních akcí většího charakteru; dle potřeby zajišťuje správní
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řízení týkající se ohlášení stavby, získání stavebního povolení, závazných stanovisek
orgánů státní správy, změny užívání stavby, stavebního povolení apod. Hodnotí
technickoekonomickou efektivnost investic včetně návrhů opatření na změny. Dle
pokynů ředitelky správy KS se účastní přípravy (zejména zpracování zadávacích
dokumentací na stavby), zadávání a kontroly veřejných zakázek stavebního
charakteru u krajského soudu a okresních soudů v jeho působnosti.

JUDr. Iva H r d i n o v á
předsedkyně krajského soudu

